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Igreja de Aveleda / Igreja de São Salvador

IPA

Monumento

Nº IPA

PT011305020004

Designação

Igreja de Aveleda / Igreja de São Salvador

Localização

Porto, Lousada, Aveleda

Acesso

Lug. da Igreja, EM 1153

Protecção

IIP, Dec. nº 95/78, DR 210 de 12 Setembro 1978

Enquadramento

Rural, isolado, num terreno à face da estrada, envolvido por
pequeno adro definido por muros de granito. O adro da igreja
confronta a S. com o cemitério e a N. com a EM.

Descrição

Igreja de planta longitudinal composta, constituída por nave única
e capela-mor rectangulares, tendo adossada a N. sacristia, uma
torre quadrada, alinhada com a fachada principal, e um pequeno
alpendre lateral com estrutura de apoio em madeira. Volumes
articulados com coberturas diferenciadas em telhados de duas
águas na igreja e sacristia e uma no telheiro. A fachada principal,
terminada em empena, está orientada a O. e possui portal de
arco quebrado com três arquivoltas, assentes em seis colunelos
com capitéis decorados e tímpano liso. Sobre o portal um óculo
redondo. A fachada S. apresenta um pequeno portal de arco
quebrado e vestígios de cachorros a meia altura da parede de
um anterior coberto. As fachadas laterais da nave apresentam
cornija corrida sobre cachorros simples. Torre sineira com
telhado em agulha.
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Cunhais coroados por pináculos. Interior revestido a reboco,
coro-alto de madeira, púlpito no lado do evangelho e dois altares
colaterais de talha. Arco triunfal pleno encimado por grande
painel de madeira, pintado. Tecto de madeira de perfil curvo com
pinturas decorativas. Capela-mor com retábulo de talha e tecto
curvo com caixotões pintados com a ladainha de Nossa Senhora.

Descrição Complementar

Não definido

Utilização Inicial

Cultual e devocional: Igreja

Utilização Actual

Cultual e devocional: Igreja (integra a rota do Românico do Vale

Propriedade

Privada: Igreja Católica

Afectação

Sem afectação

Época Construção

Séc. 13 / 18

Arquitecto | Construtor | Autor

Desconhecido.

Cronologia

Séc. 13 - Data provável da construção; 1670, 17 Junho - o
visitador manda fazer o retábulo de Nossa Senhora e uma
imagem de Nossa Senhora; 1672, 22 Junho - nova visitação,
estando já o retábulo de Nossa Senhora concluído, e tendo o
visitador mandado executar o retábulo oposto; 1674 - estava já
concluído o novo retábulo; séc. 18 - construção da torre e
redecoração interior; renovação da capela-mor por artistas
italianos contratados pela Casa de Santo Ovídio; 1723, após -
encomenda dos caixotões que revestem a cobertura da capela-
mor; 1760 - data provável de execução dos
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retábulos colaterais; 1796 - douramento dos retábulos; séc. 19 -
execução de altares de talha.

Tipologia

Arquitectura religiosa, românica. Igreja de um românico muito
tardio, de planta longitudinal, uma nave e capela-mor, cobertas
com tectos em madeira. Portal com colunelos assentes em
ampla sapata. A decoração dos capitéis apresenta
características da escola românica da bacia do Sousa. Inspira-se
em modelos regionais, como Unhão, São Vicente de Sousa e

Características Particulares

No alpendre encostada à escada de acesso à torre encontra-se
uma pedra de um túmulo. Redecoração  interior em estilo

Dados Técnicos

Paredes autoportantes.

Materiais

Estrutura exterior e interior, vãos, arcos, cunhais e soco em
alvenaria de granito; muros de vedação, escadas e pavimentos
da envolvente, cobertura da torre, gárgulas e goteiras e escadas
em granito; pavimento interior em laje de granito; pavimentos da
envolvente em saibro; tabiques interiores em madeira e tijolo;
reboco de paredes interiores em argamassa com cimento;
paredes interiores com pintura plástica; revestimento do
pavimento interior da nave e coro-alto em soalho; estrutura da
cobertura, rodapé de paredes interiores, abóbada da nave,
abóbada, painéis e caixotões da capela-mor, bandeiras das
portas em madeira; porta da sacristia em metal; empenas em
chumbo; pára-raios / remate da torre, ferragens / fechaduras de
portas, gradeamento e corrimão em ferro; rufos / caleiros em
zinco; ferragens das janelas em latão; cobertura em telha
cerâmica de canudo; beirado e cumeeira em telha cerâmica;
revestimento do pavimento interior da sacristia cerâmico; janelas,
frestas e óculo com vidro temperado.

Bibliografia

BRANDÃO, Domingos de Pinho, Obra de Talha Dourada,
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 Pintura na Cidade e Diocese do Porto, Doc. I, Séc. XV a XVII,
Porto, 1984; Guia de Portugal, IV, I, vol. 4, Coimbra, 1985;
ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, O Românico in História da
Arte em Portugal, vol. 3, Lisboa, 1986; ALMEIDA, José António
Ferreira de, Tesouros Artísticos de Portugal, Porto, 1988;
AZEVEDO, José Correia de, Inventário Artístico Ilustrado de
Portugal, Lisboa, 1991; Património Arquitectónico e Arqueológico
Classificado, IPPAR, volume II, Lisboa, 1993.

Documentação Gráfica

DGEMN: DREMN

Documentação Fotográfica

DGEMN: DSID, DREMN

Documentação Administrativa

DGEMN: DSID

Intervenção Realizada

Séc. 20, anos 80 - Reparação e substituição da cobertura;
DGEMN: 2004 - conservação de coberturas, com inclusão de
subtelha e consolidação e desinfestação do tardoz do tecto da
capela-mor e nave; conservação de paramentos exteriores e de
vãos exteriores - portas e vãos de iluminação, estes com
substituição de caixilhos por vidro temperado, e conservação de
gradeamentos; 2005 - Obras de conservação e salvaguarda do
imóvel, compreendendo a reformulação do espaço anexo à
capela-mor (refazendo a organização espacial anterior e
aproveitando o volume da parede inexistente para criar armários
de apoio à sacristia e infra-estruturas) e reformulação da
instalação eléctrica (em curso).

Observações

Segundo alguns autores, a Igreja da Aveleda foi bastante
alterada no séc. 17. A separação entre a sacristia e capela-mor
foi demolida e arranjado um novo espaço lateral para o coro,
tendo ficado o espaço restante separado, a N., e com função de
sacristia (a obra ficou incompleta), e é dos anos 90 do séc. 20,
estando
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previsto para 2005 a sua remodelação.*1 - A Rota do Românico
do Vale do Sousa inclui 19 imóveis: Igreja de São Miguel de
Entre-os-Rios (v. PT011311100010), Igreja de Gândara (v.
PT011311040009), Igreja de São Gens de Boelhe (v.
PT011311020008), Igreja de Abragão (v. PT011311010015),
Memorial da Ermida (v. PT011311150005), Capela da Senhora
do Vale (v. PT011310080004), Igreja de São Pedro de Ferreira
(v. PT011309050001), Ponte de Espindo (v. PT011305130009),
Ponte de Vilela (v. PT011305020008), Torre de Vilar (v.
PT011305260005), Igreja de Santa Maria de Airães (v.
PT011303020007), Igreja Matriz de Unhão (v.
PT011303280004), Igreja de São Vicente de Sousa (v.
PT011303260008), Igreja Velha de São Mamede de Vila Verde
(v. PT011303330020), Igreja de Paço de Sousa (v.
PT011311220003), Igreja de Cete (v. PT011310080001), Igreja
Matriz de Meinedo (v. PT011305130002) e Mosteiro de Pombeiro
(v. PT011303150001).

Autor Data

Isabel Sereno 1994 / Paula Noé 1996

Actualização

Lídia Costa 2005


